Routekaart ICT 19/20
WAAROM

ONZE AMBITIES EN DOELEN
● Leerkrachten passen het nieuwste digitale leer- en instructiemateriaal toe in zowel het
leer- als onderwijsproces, waardoor een zelfstandige, onderzoekende en actief lerende
werkhouding van leerlingen wordt bevorderd.
● Leerkrachten en scholen werken meer online samen en leren van en met elkaar in
‘kwaliteitskringen’ rond thema’s als programmeren, digitaal toetsen en gepersonaliseerd leren.
● Om hiervoor te zorgen brengen we een professionele digitale infrastructuur tot stand op
basis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT, media en technologie.

WAT
Route 1

Route 2

Route 3

Route 4

Route 5

Project Onderwijsvernieuwing
met ICT

Leren van en met elkaar via ICT

Digitale leermiddelen

Ethiek van digitalisering

Algemeen

Opstellen projectplan
Opstellen ontwikkelplan voor
digitale geletterdheid
Nieuwe opzet, rolverdeling en
werkwijze expertgroep

Keuze vernieuwde Office
365-omgeving, aanbieden
scholing
Scholing KWO’ers op het
gebied van ParnasSys /
Ultimview
Ondersteuning medewerkers
bij innovatievragen

Aanschaf leerlingendevices en
laptopkarren

Bijhouden en ontwikkelen
privacybeleid

Kennisverwerving en -deling
rond ICT, Media en Technologie

Aanschaf digiborden/
touchscreens

Organiseren
bewustwordingstraining
privacy/AVG

Beheer en werkzaamheden
rondom websites/ouderportaal

Aanschaf leerkracht- en
bestuurskantoor devices

Ondersteuning ICT-ers op
schoolniveau

Overgaan op Skool-Miloo

Beheer van systemen

Meer Weten?
Klik hier voor het complete plan
van ICT 

Route 1

Route 2

Route 3

Route 4

Route 5

Implementatie Privacybeleid

Aanschaf en implementeren
LAS ParnasSys

Onderzoek vervanging
huidige netwerk

Kennisverwerving en –deling
rond ICT, Media en Technologie

Algemeen

Beleid en reglementen zijn
vastgesteld

Alle scholen gebruiken
ParnasSys

Ouders en medewerkers
hebben vereiste toestemming
gegeven

Alle directeuren, KWO’ers en
leerkrachten zijn geschoold

Alle websites zijn AVG-proof

3 scholen hebben devices
aangeschaft die compatible
zijn met Skool-Miloo

Diverse mogelijkheden worden
gebruikt, bijv. op gebied van
roosters en absentie

Vakliteratuur, voorlichtingsbijeenkomsten etc.

Beheer en werkzaamheden
rondom websites/ouderportaal
enz.

Draadloos netwerk op scholen
is uitgebreid

Kennis op het gebied van
AVG en vervanging netwerk is
gedeeld in nieuwsbrieven

Aangesloten bij Dynamisch
Aankoopsysteem
Onderwijsinkoopgroep

Studiereis geweest naar
Estland, verslag opgenomen
in nieuwsbrief juni 2019

Ondersteuning ICT-ers op
schoolniveau
Beheer Office365, ParnasSys,
Skool, draadloos netwerk, etc.

HOE
Hindernissen en oplossingen

Communicatie en afstemming

-

Maandelijks overleg expertgroep
Indien nodig afstemming met bestuurder
Maandelijks overleg met Functionaris Gegevensbescherming
Beleidsstukken voorleggen aan directeuren via DO en aan
GMR
Personeel via regelmatige nieuwsbrieven op de hoogte
houden

Budget 19-20: € 155.000*
Budget 18-19: € 121.970
*excl. kosten vernieuwen Office 365
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Sije Hoekstra, bovenschools ICT-er Arlanta en ICT-er op diverse scholen van Arlanta
Nanne Klompstra, directeur CBS De Springplanke
Klaas van der Zee, bovenschools ICT-er Arlanta en ICT-er op diverse scholen van Arlanta

